
 Svenska Golfhistoriska Sällskapet, årsmöte 2018 

Yttrande, motion nr 2 

SGS-styrelsens yttrande över motion från Patric Andersson m.fl. 

”Angående förbättrad öppenhet gällande årsmöteshandlingar” 

Bakgrund och nuläge 

Styrelsens ambition är att verka i en anda av öppenhet och transparens och förse 
medlemmarna med bästa möjliga information och dokumentation inför årsmötet. Följande 
åtgärder har varit rutin för SGS styrelse i flera år: 

Plats och datum för årsmötet brukar anges på årsavgiftsfakturan som postledes går till alla 
medlemmar redan i december (den senaste är daterad 2017-12-05). I början av året läggs 
information om plats och datum för alla planerade SGS-aktiviteter (inkl årsmöte) ut på 
Svenska Golfhistoriska Sällskapets officiella hemsida www.golfhistoriska.se under rubriken 
Kalender/Årets program.  

Sällskapets Årsskrift skickas ut i månadsskiftet april/maj till samtliga medlemmar som 
erlagt sin årsavgift, alltså minst tre, ofta fyra, veckor före utsatt datum för årsmöte. 
Årsskriften innehåller bl a formell kallelse till årsmötet, komplett verksamhetsberättelse för 
det senaste verksamhetsåret (inkl nyckelinformation om Sällskapets ekonomi såsom årets 
resultat, föreslagen disposition av resultatet och behållning/eget kapital efter föreslagna 
bokslutsdispositioner) samt verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret.  

Minst två, ofta tre, veckor före årsmötet skickas en påminnelse om årsmötet ut till samtliga 
medlemmar med emailadress (97,5 % av SGS medlemmar) med hänvisning till hemsidan 
där kompletterande handlingar inför årsmötet läggs ut, bl a föreslagen dagordning och 
valberedningens rapport. Däremot har inte årsredovisning/årsbokslut, revisorernas rapport 
och budget lagts ut på hemsidan då dessa handlingar i så fall skulle ligga helt öppna för 
allmän beskådan, alltså inte bara för medlemmarna. Handlingarna har dock funnits 
tillgängliga och i god tid kunnat rekvireras från styrelsen/sekreteraren av medlem som så 
önskat. Vid själva årsmötet har de varit tillgängliga på plats för alla närvarande medlemmar. 
Inför årsmötet 2018 har styrelsen förtydligat informationen om samtliga årsmötes-
handlingars tillgänglighet.  

Samtliga årsmötesprotokoll sedan 2009 (samt protokollet från 1996 då SGS stiftades) finns 
tillgängliga på SGS hemsida. 

Något ifrågasättande av ovanstående rutiner har inte tidigare framförts till styrelsen från 
medlemshåll.  

SGS styrelse tillstyrker motionen och föreslår Årsmötet besluta: 

att motionen godkänns och fastställs. Och att styrelsen avgör vilka handlingar som kan 
läggas ut öppet på SGS webbplats och vilka som kan rekvireras eller göras åtkomliga via 
eventuell inloggning. 

Styrelsen 2018-05-05 
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